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Materiały i opracowania 

AKRONIMY 

Co to są akronimy? 

Ostatnio w zasobie leksykalnym urzędników MEN-u, a także pracowników 
i studentów SGH pojawił się wyraz TEMPUS1. Wydaje się, że twór ten jest rów-
nie popularny we wszystkich uczelniach Polski. Jego wymowa i budowa sło-
wotwórcza przypomina słowa typu aerobus, autobus, bonus, fiskus, globus, ko- 
sinus (cosinus), lamus, mikrobus, papirus, raptus, sinus, sylabus, a więc wyrazy, 
które funkcjonują w języku polskim od dawna. Każdy Czytelnik zapewne zwró-
cił uwagę na pisownię owego tworu, otóż pisze się on wielkimi literami. Dla 
specjalisty-językoznawcy jest to sygnał, że mamy do czynienia z akronimem, 
tj. „wyrazem utworzonym z pierwszych liter lub pierwszych zgłosek kilku wyra-
zów" 2. I rzeczywiście słowo TEMPUS jest skrótowcem od angielskiej nazwy 
wielowyrazowej - Trans-Europe Mobility Scheme for University Studies. Mamy więc 
tu do czynienia z zapożyczeniem. Obecnie jest to jeden z najbardziej produkty-
wnych sposobów wzbogacania leksyki odmiany pisemnej języków specjalisty-
cznych, szczególnie zaś języka biznesu, np.: BASIC (ang. British-American Scien-
tific International Commercial - międzynarodowy naukowy angielsko-amerykańs-
ki język handlowy), FAO (ang. Food and Agriculture Organization - Organizacja ds. 
Wyżywienia i Rolnictwa ONZ), MBA (ang. Master of Business Administration - magi-
ster zarządzania przedsiębiorstwem), WHO (ang. World Health Organization - Świa-
towa Organizacja Zdrowia - ŚOZ), CIF i cif (ang. cost, insurance, freight - koszt, 
ubezpieczenie, fracht), FIO i fio (ang. free in and out - bez kosztów załadunku 
i wyładunku towaru), FOB i fob (ang .free on board - łącznie z dostawą na pokład), 
FOR i for (ang. Free on rail - franko wagon), FOS i fos (ang .free on steamer - fran-
ko statek), FOT i fot (ang .free on trucks - franko wagon, łącznie z załadowaniem 
do wagonu lub na samochód ciężarowy, EMA (ang. European Monetary Agreement 
- Europejski Układ Walutowy - EUW), OECD (ang. Organization for Economic 
Cooperation and Development - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju)0. 

Skracanie wyrazów i ich połączeń jest zapewne tak stare jak pismo, gdyż ludzie 
zawsze kierowali się zasadą oszczędności środków językowych. Określony 
znak graficzny sygnalizował pewien odcinek tekstu, który był odczytywany w jego 
pełnym brzmieniu. Ten sposób skracania wyrazów był w częstym użyciu już 
w czasach rzymskich i w średniowieczu. „W dawnych rękopisach łacińskich i pol-
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skich, a następnie w drukowanych księgach - piszą A.Czarnecka i J. Podracki -
używano takich znaków, jak; etc. = et cetera (i tak dalej), nb. = nota bene (prawdę 
mówiąc), PS = postscriptum (dopisek do listu), N.N. = nomen nescio (imienia nie 
znam), śp. = świętej pamięci, R.P. = Roku Pańskiego, JKM = Jego Królewska Mość, 
PNM = Pan Nasz Miłościwy, MWM = Moi Wielce Miłościwi, JWP = Jaśnie Wiel-
możny Pan"4. 

Zwyczaj skracania wyrazów i nazw zaczął się upowszechniać w Europie oraz 
w Polsce na początku XX wieku, szczególnie zaś w latach pierwszej wojny świa-
towej pod wpływem prasy i komunikatów wojennych. Dalszą ekspansję akro-
nimów rejestruje się na całym świecie po 1945 r. Wśród różnorodnych przyczyn 
tego stanu rzeczy należy wymienić w szczególności tempo życia i wyścig z cza-
sem, przemiany polityczne, społeczne i gospodarcze, powstanie i rozbudowę 
aparatu administracyjnego państwa, partii politycznych i organizacji społecznych, 
powstanie nowych placówek handlowych i zakładów pracy, wzrost liczby ter-
minów technicznych, naukowych i środowiskowych. 

Często akronimy interpretuje się jako przejaw tendencji do oszczędności 
w języku. Problematyka oszczędności w odniesieniu do skrótowców jest jednak 
bardziej złożona, niż to się pozornie wydaje. Przede wszystkim należy rozróżnić 
oszczędność w systemie językowym i oszczędność w wystąpieniach językowych. 
Używanie akronimów w okresach wcześniejszych było podyktowane przeważnie 
dążeniem do oszczędności czasu, papieru i energii (i innych materiałów piśmien-
niczych) w tekście, tj. w wystąpieniach językowych. Dziś także abrewiacja w dużej 
mierze dotyczy tekstu. Jednak obok abrewiatur w tekście i w systemie wytworzyły 
się syntetyzujące środki językowe mające postać skrótowców, które wykazują ten-
dencję do funkcjonowania w charakterze jednostek leksykalnych. Mamy tu na 
myśli postać akronimów tzw. literowców, np.: ARD (Agencja Rynku Rolnego), 
BBN (Biuro Bezpieczeństwa Narodowego), KK (Komisja Krajowa), TKK (Tym-
czasowa Komisja Krajowa), BGŻ SA (Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka 
Akcyjna), NBP, PKO, PKB, ZZ, WZZ, OPZZ, NSZZ, PZU, ONZ, SGGW. 

We współczesnym języku polskim syntetyzujące jednostki leksykalne są wyjąt-
kowo ekspansywne. Por. np. nazwy powstających jak grzyby po deszczu partii, 
ruchów, bloków, koalicji: BBWR, KOR, UD + KLD = UW, PSL, SdRP, SDL, RdR, 
PC, PK (Partia Konserwatywna), KK (Koalicja Konserwatywna), PChD (Partia 
Chrześcijańskich Demokratów), SLCh (Stronnictwo Ludowo-Chrześcijańskie), AW 
„S", UP, ROP, UPR, KPN, SND (Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne), PPS, 
FPP (Forum Prawicy Polskiej), BBWR-SWiNP, PKND, PSL-PL, ZChN, ZP, 
RTR, SWR (Stronnictwo Wierności Rzeczpospolitej), ChDSP (Chrześcijańsko-
Demokratyczne Stronnictwo Pracy). ChD-SP (Chrześcijańska Demokracja - Stron-
nictwo Pracy), LR, ChD, ND (Narodowa Demokracja), NSZZ, PP „Ojcowizna", 
NSZZ Rl, PPPP, PPS, RDS, SChN, SD, SLCh, SN, a także banków, sklepów, spółek, 
firm: BDK SA, BBK SA, BM SA, BMK SA, BG SA, BGK SA, BGŻ SA, BIG SA, BISE 
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SA, BOŚ SA, BP SA, BRBM SA, BRE SA, BRR SA, BS SA, BSK (BŚ) SA, BSP SA, BSR 
SA, BWE SA, BWR SA, DBG SA, EBI, EBOR i EBOiR, GBGK SA, KB SA, ŁBR SA, 
NBP, PBK SA, PBG SA, PBI SA, PB SA, PBKS SA, PKO BP, WBK SA, PBR SA, WZA 
(Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy), ZWZA (Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy), MMGD (Moskiewska Międzybankowa Giełda Dewizowa), WGT 
(Warszawska Giełda Towarowa), WIRR (Warszawski Indeks Rynku Równo-
ległego) i in. 

O zalewie akronimowym we współczesnych językach informują także źródła 
leksykograficzne. Dotychczas wydano ponad 400 słowników poświęconych ak-
ronimom w różnych językach5. W słowniku „Acronyms, initialisms and abbreviation 
dictionary" 6 E.T. Crowley i H.E. Sheppard opisują ponad 300 tys. skrótowców 
amerykańskich, zaś w innej pracy „International acronyms, initialisms and abbre-
viation dictionary" 7 ci sami autorzy odnotowują ponad 90 tys. abrewiatur po-
chodzenia obcego, które funkcjonują w języku amerykańskim. „Nowy słownik 
skrótowców języka rosyjskiego" zawiera około 32 tys. akronimów8 , zaś „Słow-
nik skrótów" J. Parucha9 omawia ponad 21 tys. akronimów w języku polskim. Oczy-
wiście źródła leksykograficzne uwzględniają nie wszystkie akronimy wystę-
pujące w danym języku. Autorzy dokonują selekcji i wyboru abrewiatur według 
określonych przez siebie zasad i kryteriów. Dlatego też do dnia dzisiejszego nie 
powstał żaden słownik, który zawierałby wszystkie akronimy występujące 
w danym języku. 

Ekonomia językowa w systemie jest syntagmatyczna, tj. związana z ciągiem 
tekstowym albo paradygmatyczna, tj. mająca związki z formami wyrazu. Tak więc 
zastępowanie kilkuwyrazowych nazw krótszymi, w zasadzie jednowyrazowymi, 
prowadzi do ekonomii syntagmatycznej, ale jednocześnie kieruje się przeciw 
ekonomii paradygmatycznej, gdyż zwiększa ilość nazw. A zatem podczas 
procesu abrewiacji, obok kilkuwyrazowych nazw pełnych, powstają jedno-
wyrazowe nazwy akronimiczne. Prowadzi to do zwiększenia się liczby nazw, co 
bezsprzecznie utrudnia ich zapamiętywanie. 

Ekonomia językowa w przypadku akronimów przejawia się odmiennie ze 
stanowiska nadawcy (autora wypowiedzi) i odbiorcy (słuchacza, czytelnika). 
Co jest oszczędne ze stanowiska nadawcy, nie musi być oszczędne ze stanowiska 
odbiorcy. W związku z tym, że skrótowce mają charakter znaków językowych, 
zrozumienie ich zakłada znajomość znaczenia. Trudności ze zrozumieniem komu-
nikatu (tekstu) wynikają z nadmiernego, nieumiejętnego i nie zawsze uzasadnio-
nego używania abrewiatur. Dla odbiorcy (słuchacza, czytelnika) akronimy nie 
muszą zatem być wygodą; deszyfrowanie skrótowców przy pomocy słownika na 
pewno nie jest oszczędne. 

Ekonomia językowa w stosunku do akronimów przejawia się różnie w mo-
wie i piśmie. Bezsprzecznie jako oszczędny środek językowy skrótowce występują 
przede wszystkim w pisanej formie wypowiedzi. Zaś w wypowiedzi realizowanej 
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artykulacyjnie (dźwiękowo) nie mogą być uważane za oszczędne, gdyż są trudne 
lub wręcz niemożliwe do wymówienia, np.: BBPBBP/be-be-pe-be-be-pe/- Byd-
goskie Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Przemysłowego, BBPGWiS /be-
be -pe-gie-wu-i-eś/ - Biuro Badawczo-Projektowe Gospodarki Wodnej i Ściekowej 
Przemysłu Chemicznego „Biprowod", CLNDPO /ce-el-en-de-pe-o/ - Centralne 
Laboratorium Naukowo-Doświadczalne Przemysłu Ortopedycznego, OŻCiWŁ / 
o-że-ce-i-wu-eł/ - Odlewnia Żeliwa Ciągliwego i Wytwórnia Łączników, PMUEPW 
/pe-em-u-e-pe-wu/ - Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Elektrycznych Prze-
mysłu Węglowego, PSZWROPK/pe-es-zet-wu-er-o-pe-ka/ - Podoficerska Szkoła 
Zawodowa Wojsk Rakietowych Obrony Powietrznej Kraju, PWSSP/pe-wu-es-es-
pe/ - Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych, SSSJW /es-es-es-jot-wu/ -
System Stymulacyjny Sterowania Jakością Wody, ZSMTD /zet-es-em-te-de/ -
Zawodowe Studium Medyczne Techników Dentystycznych 10, czy rosyjskie skró-
towce: 

-MOSGORPROIZWODBYTKOOPINSNABSBYT, 
-ROSGŁAWSTANKOINSTRUMENTSNABSBYT 
liczące po 31 liter, choć najdłuższy klasyczny wyraz w języku rosyjskim składa 

się zaledwie z 19 liter. Z danych przykładów widać, że trudno takimi skrótami 
manipulować w kontekście wypowiadanych zdań, źle się odmieniają i jeszcze 
gorzej wymawiają. A co w związku z tym ma powiedzieć adresat komunikatu 
zawierającego akronimy identyczne lub podobne do przytaczanych wyżej skró-
towców? 

Rosnąca liczba i wysoka frekwencja 11 abrewiatur ma z pewnością, obok ten-
dencji do ekonomii językowej, inne przyczyny. Wśród nich najsilniejsza jest ten-
dencja do uniwerbizacji12, tj. procesu powstania z kilkuwyrazowej nazwy tworu 
jedno wy razowego, w wyniku czego obydwie te nazwy współistnieją synonimi-
cznie i równolegle w języku, będąc zarazem w związku motywacyjnym. Nazwa 
kilkuwyrazowa, a więc motywująca, nie może być nazwą okazjonalną lub przy-
padkową, lecz musi istnieć w języku jako nazwa stała. Tak więc rozwój akronimów 
jest wynikiem szybko zwiększającego się udziału kilkuwyrazowych nazw w le-
ksyce współczesnego języka polskiego 13. Zaś abrewiacja jest jedną z form pro-
cesu uniwerbizacji - usuwa nazwy złożone. Zatem wewnętrzną, systemową przy-
czyną uniwerbizacji i akronimii jako jednego z jej rodzajów, jest sprzeczność 
tkwiąca w nazwach kilkuwyrazowych, często określana jako sprzeczność między 
funkcją znakową a opisowym charakterem nazwy wielowyrazowej, innymi słowy 
jako sprzeczność między rozczłonkowaną formą nazwy a jednolitym znacze-
niem. Tak więc tendencja językowa do usuwania sprzeczności między struk-
turalnie rozczłonkowanym (tj. opisowym) charakterem nazwy a jej jednolitą se-
mantyką (tj. funkcją znakową) realizuje się przez nadawanie nazwom charakteru 
syntetycznego, tzn. przez organizację formalną nazwy, która ma na celu nadanie 
nazwie większej zwartości. Najwyraźniej proces ten realizuje się w uniwerbiza-
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cji, w której nazwa wielowyrazowa zmienia się w jednowyrazową, np.: Central-
ny Bank Rosji - CBR, Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów - KERM, Krajowa 
Izba Gospodarcza - KIG, Krajowa Izba Rozliczeniowa Spółka Akcyjna - KIR SA, 
Numer Identyfikacji Podatkowej - NIP, Wolny Obszar Celny - WOC, Warszaws-
ki Indeks Giełdowy - WIG. 

Skrótowce do pewnego stopnia odpowiadają tendencjom rozwojowym współ-
czesnych języków i mogłoby się wydawać, że należy w nich się doszukiwać 
jednoznacznie progresywnego zjawiska językowego. Jednak użyteczność ich 
w systemie językowym nie jest bezsporna. Między abrewiaturą a pełną, nie skró-
coną nazwą istnieje różnica zaznaczająca się w stosunku motywacyjnym jednostek 
do określanej rzeczywistości. Akronim jest nazwą pośrednio umotywo-
waną - w stosunku do desygnatu jest bardziej nacechowany znakowo niż nazwa 
pełna. Powszechnie znane są trudności w porozumiewaniu spowodowane nad-
miernym użyciem skrótowców. Purytanie językowi stale na te trudności wskazują. 
Przy nadmiernej ilości akronimów ich znakowy charakter mógłby do-
prowadzić do znacznego zakłócenia komunikacji. Użytkownik języka, obok 
normalnych jednostek leksykalnych, musiałby znać sporo izolowanych zna-
ków o nieprzejrzystej motywacji i pozbawionych wzajemnych powiązań, gdyż 
abrewiatury same nie tworzą jednolitego, całościowego systemu. Skrótowce 
zajmują w języku podobną pozycję jak słowa obce. 

Trudności ze skrótowcami występują także przy ich włączaniu do tekstu. 
Związane to jest z problemem wyrażania zgodności z akronimami innych słów, 
a także kłopotami z pisownią, wymową i odmianą skrótowców. Wszystko to prze-
mawia przeciwko ich zbytniemu rozszerzaniu w sferze komunikacji ogólnej, 
a także przeciwko ich nadmiernemu używaniu w prasie. Skrótowców używa się 
jednak z powodzeniem w specjalnych kręgach komunikacyjnych - w różnych 
dziedzinach komunikacji zawodowej i profesjonalnej. Właśnie tam nabierają obec-
nie niezwykle dużego znaczenia. 

Moim zdaniem nie należy skrótowców oceniać jednoznacznie. Z jednej stro-
ny nie należy ich bezwzględnie uważać za środki językowe przyszłości, a z drugiej 
- bezkrytycznie i w sposób globalny odrzucać. Należy patrzeć na nie ze stano-
wiska ich funkcji u . Powinniśmy posługiwać się nimi w języku, a szczególnie 
w wystąpieniach ustnych i pisemnych tak, aby akronimy stanowiły cenny wkład 
w proces komunikacji, a nie jego utrudnienie. Codzienna praktyka jednak poka-
zuje, że w większości wypadków akronimy są tworzone i używane żywiołowo, 
bezmyślnie. Należałoby więc dążyć do większej ich normalizacji i postarać się 
uregulować ich używanie. Znacznie podniosłaby się komunikatywna wartość 
akronimów, gdyby powszechnie przyjęto zasadę, że przy pierwszym wystąpieniu 
skrótowca w tekście przytacza się też pełne brzmienie wieloczłonowej nazwy, 
którą abrewiatura zastępuje. Tam, gdzie jest to niemożliwe, gdyż skrótowiec nie 
pełni funkcji zastępczej, trzeba odpowiednio wyjaśnić jego znaczenie. Słowniki 
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akronimów nie są rozwiązaniem, ponieważ czytanie ze słownikiem jest dla 
odbiorcy nie tylko nieoszczędne, ale także niewygodne, nie mówiąc już o tym, 
że słowniki skrótowców bardzo szybko tracą aktualność, nie zawsze są do dys-
pozycji itp. 

Pisownia akronimów 

Najważniejsze zasady pisowni polskich skrótowców można sformułować 
w następujących punktach 15: 

1. Skrótowce literowe 16 i głoskowe 17 piszemy w całości wielkimi literami, przy 
czym w skrótowcach rodzimych i obcych przyswojonych nie stawiamy kropek, 
np.: AC, ADM, ADN, AFP, AM, AWF, BAM, BBN, BFL, BOR, BUW, CAF, CDT, 
CIM, CKK, CUP, DRW, EFTA, EOG, FOU, FSM, FSO, GOPR, GUS, KBN, KIK, KUL, 
MDM, MSW, MSZ, NOT, NZS, PAN, PAP, PDT, PIW, PGR, PFP, PKS, POM, RPA, 
STS itd. 

2. Skrótowce grupowe powstają przez połączenie początkowych cząstek wyrazów 
wchodzących w skład pełnej nazwy, np.: Pafawag- Państwowa Fabryka Wagonów, 
Wifama - Widzewska Fabryka Maszyn. Są to właściwie nowe wyrazy, całkowicie 
włączone w polski system fonetyczny i morfologiczny (akcent pada w nich na 
sylabę drugą od końca, odmieniają się jak odpowiednie wyrazy pospolite). Zna-
jduje to swoje odzwierciedlenie również w ortografii: w abrewiaturach tego typu 
piszemy tylko pierwszą literę wielką, np.: Biprohut, Biprokop, Bipromet, Bipro-
wod, Eldom, Torkat, Torwar itp. 

3. Skrótowce mieszane mają pisownię zgodną bądź z abrewiaturami litero-
wymi i głoskowymi, np.: CPLiA, MKOL, KKFiT, KMPiK, SGPiS, UKFiT, bądź też 
zgodną ze skrótowcami grupowymi, np.: Cepelia, Cezas, Pagart, Paged, Tamel, 
Wamel i in. 

4. Skrótowce występujące w znaczeniu nazwy pospolitej, a nie jednostkowej, 
piszemy w całości małymi literami, np.: baon, cekaem, erkaem, pedet, peem, 
pekaes, sanepid, żelbet itd. 

5. We wszystkich rodzajach skrótowców piszemy małymi literami przyimki 
i spójniki oraz ewentualnie inne głoski wewnątrzwyrazowe, np.: BOMiS, EBOiR, 
GKKFiT, GUGiK, IŻiŻ, KKFiT, KMPiK, KNNiT, KRRiTV, MWGzZ, MZiOS, NoK, 
ORiW, PKNMiJ, PUPiK, RdR, SdRP, SGPiS, ZBoWiD itp. 

6. W akronimie może być pominięty przyimek; zawsze zaś pomijamy prze-
cinek lub łącznik, występujące w pełnej nazwie, np.: BBWR - Bezpartyjny Blok 
Współpracy z Rządem, MOŚZNiL - Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa, PTTK - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznaw-
cze, TOZ - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami itd. 

7. Z dwuznaków literowych cz, dz, rz, sz oznaczających jedną głoskę zapisuje-
my w skrótowcu tylko pierwszą literę 18, np.: CZMB - Częstochowskie Zakłady 
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Materiałów Biurowych, MDM - Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa, PCK -
Polski Czerwony Krzyż, RP - Rzeczpospolita Polska, SGH - Szkoła Główna Han-
dlowa, SGGW - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego i in. 

8. Inaczej traktujemy dwuznak ch, który zawsze piszemy w całości. Tłumaczy 
się to tym, że litera c występuje już w abrewiaturach na oznaczenie dwóch innych 
głosek, mianowicie c oraz cz. Dwuznak ch użyty w akronimie ma zawsze duże C 
i małe h, np.: BCh - BatalionyChłopskie, ChD - Chrześcijańska Demokracja, ChRL 
-Chińska Republika Ludowa, ZChS - Zjednoczenie Chrześcijańsko-Społeczne itp. 
Taki dwuznak ch czytamy w abrewiaturach jako cha, a więc np.: be-cha, cha-de, 
cha-er-el, zet-cha-es. W takich akronimach jak PCH - Państwowa Centrala Han-
dlowa piszemy H (wielką literą), a każdą z liter C i H czytamy osobno /pe-ce-ha, 
gdyż mamy tu do czynienia nie z dwuznakiem ch, lecz połączeniem nazw dwóch 
liter należących do dwóch różnych wyrazów (Centrala Handlowa). Zawsze wiel-
kie H piszemy oczywiście w takich abrewiaturach, w których dany wyraz nazwy 
ma taką właśnie ortografię, np.: BH /be-ha/- Bank Handlowy, PIH /pih/ - Państ-
wowa Inspekcja Pracy, ZHP /zet-ha-pe/ - Związek Harcerstwa Polskiego itp. 

Odmiana akronimów 

Tendencja do odmieniania akronimów jest bardzo silna. Jest to bezsprzecznie 
związane z wyjątkowo dużą ich ilością w języku, a także z wysoką częstotliwość 
użycia 19 zarówno w komunikatach pisemnych, jak i w wypowiedziach ustnych. 

1. Ogólna zasada odmiany akronimów jest stosunkowo prosta - decyduje 
sposób wymowy i częściowo akcentowanie abrewiatur. Mogą się odmieniać te 
z akronimów, które w wymowie mianownika liczby pojedyńczej kończą się na 
spółgłoskę: 

a) skrótowce literowe zakończone na f, j, 1, ł, m, n, ń, r, s, ś, z, ż 20, 
np.: AM /a-em/, CPN /ce-pe-en/, NZS /en-zet-es/, OPZZ /o-pe-zet-zet/, PGR /pe-
gie-er/, RPŻ /er-pe-żet/, TKKŚ /te-ka-ka-eś/, UJ /u-jot/, UŁ /u-ej/, WF /wu -ef/t ZSL / 
zet-es-el/ itd. 

W wypadku odmiany takich skrótowców piszemy końcówkę fleksyjną małą 
literą i oddzielamy ją od tematu łącznikiem21, np.: AZS - wstąpić do AZS-u, PSL 
- działać w PSL-u, PWN - opublikować w PWN-ie, RFN - być w RFN-ie itp. 

b) Akronimy głoskowe, np.: CAF - w CAF-ie, GUS - w GUS-ie, MON -
w MON-ie, PAP - w PAP-ie, UOP - w UOP-ie i in. 

2. Akronimy grupowe oraz te skrótowce mieszane, których pisownia jest tal— 
sama jak pisownia abrewiatur grupowych, mają taką samą odmianę jak normal-
ne rzeczowniki, np.: Cepelia - Cepelii, Cepelię, Cepelią, o Cepelii; Cezas - Ceza-
su, Cezasowi, Cezasem, o Cezasie; Desa - Desy, Desie, Desę, Desą, o Desie; Elektrim 
- Elektrimu, Elektrimowi, Elektrimem, o Elektrimie; Pafawag - Pafawagu, Pafa-
wagowi, Pafawagiem, o Pafawagu; Wifama - Wifamy, Wifamie, Wifamę, Wifamą, 
o Wifamie itd. 
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3. Przy odmianie omówionych wyżej skrótowców należy przestrzegać nastę-
pujących zasad: 

a) po spółgłoskach miękkich pisze się -ie, np.: PAN - w PAN-ie, PIW -
wydać w PlW-ie, SGPiS - studiować w SGPiS-ie itp.; 

b) po spółgłoskach twardych stosuje się normalne końcówki, np.: CPN -
z CPN-em /ce-pe-en-em/, FSM - do FSM-u /ef-es-em-u/, GOPR - z GOPR-em / 
gopr-em/, NOT - z NOT-em /not-em/, RFN - przyjechać z RFN-u /er-ef-en-u/, 
TOZ - należeć do TOZ-u /toz-u/, URM - do URM-u /ur-mu/, z URM-em /ur-mem/, 
WSR - do WSR-u /wu-es-er-u/ itd.; 

c) końcówki akronimów zakończonych na Z, Ż (tzn. wymawianych jako 
-zet, żet) należy zapisywać w sposób następujący: CHZ do CHZ-etu /ce-ha-ze-tu, 
w CHZ-ecie /ce-ha-ze-cie/, MSZ - do MSZ-etu /em-es-ze-tu/, w MSZ-ecie /em-es-
ze-cie/, ONZ - do ONZ-etu /o-en-ze-tu/, w ONZ-ecie /o-en-ze-cie/, RPŻ - do RPŻ-
etu /er-pe-że-tu/, w RPŻ-ecie /er-pe-że-cie/, UZZ - do UZZ-etu /u-zet-ze-tu/, 
w UZZ-ecie /u-zet-ze-cie/ 22 itd. Reguła ta obejmuje także inne skrótowce zakoń-
czone w wymowie na -t , np.: KKJ - działać w KKJ-ocie /ka-ka-jo-cie/, do KKJ-otu 
/ka-ka-jo-tu/,, UJ - studiować w UJ-ocie /u-jo-cie/, do UJ-otu /u-jo-tu/ itp.; 

d) akronimy zakończone na spółgłoskę T odmieniamy w następujący 
sposób: ChAT - słuchacze ChAT-u, w Chacie, KNiT - pracownik KNiT-u, w Knicie, 
LOT - pracownicy LOT-u, latać LOT-em, w Locie, OIT - pracownicy OIT-u, 
w Oicie, PAT - kroniki PAT-u, w Pacie, PIT - członkowie PIT-u, działać w Picie, 
NOT - NOT-u, w Nocie i inne; 

e) zakończenia, w których pojawia się głoska dź także w miejscowniku 
liczby pojedyńczej, rozkłada się na D-zie, np.: IMiD - w IMiD-zie /i-mi-dzie/, 
PAGED - w PAGED-zie /pa-ge-dzie/, ZBoWiD - w ZBoWiD-zie /zbo-wi-dzie/ 
i inne; 

f) zakończenia, w których pojawia się głoska rz, rozkłada się an R-z, np.: 
ARR - w ARR-ze /a-er-erze/, BRR - w BRR-ze /be-er-erze/, GOPR - w GOPR-ze / 
gop-rze/, PGR - w PGR-ze /pe-gie-erze/, PTR - w PTR- ze /pe-te-erze/, SKR - w SKR-
ze /es-ka-erze/, TKR - w TKR-ze /te-ka-erze/, UPR - w UPR-ze /u-pe-erze/ itp.; 

g) abrewiatury zakończone w mianowniku liczby pojedyńczej na -x mają 
w miejscowniku liczby pojedyńczej formę z tematem zakończonym ~ks, np.: 
Alimex - z Alimeksu, Animex - z Animeksu, Impex - w Impeksie, Metronex -
w Metroneksie, Mimex - do Mimeksu, w Mimeksie, Minex - w Mineksie, z Minek-
su, Pewex - w Peweksie, z Peweksem, o Peweksie, Triotex - w Trioteksie, 
z Trioteksem itd. 

4. Nie odmieniają się natomiast akronimy zakończone w wymowie mianow-
nika liczby pojedyńczej na samogłoskę: -a, -e, -i , -o, -u, a także na spółgłoskę: b, 
c, d, g, h, k, p, t, w np.: BRE SA, BWA, CDU, CFO, CO, IBE, LO, MPO, ANP 
/a-en-pe/, ASG /a-es-gie/, BBK /be-be-ka/, BDT /be-de-te/, BPH /be-pe-ha/, DDT / 
de-de-te/, KSD /ka-es-de/, PMW /pe-em-wu/, UMK /u-em-ka/ itp. 
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5. Na odmianę akronimów ma także wpływ sposób ich akcentowania. Zależne 
to jest w dużej mierze od faktu, czy w wymowie kończą się one na samogłoskę 
(np.: BHP wymawia się jako be-ha-pe), czy na spółgłoskę (np.: NZS wymawia się 
jako en-zet-es). I rzeczywiście, literowce i głoskowce kończące się w wymowie na 
spółgłoskę i akcentowane na ostatniej sylabie mogą być odmienne (AWF - z AWF-u, 
na AWF-ie, LZS - z LZS-u, w LZS-ach, MDM - z MDM-u, na MDM-ie, PGR - z 
PGR-em), natomiast ten sam akcent oksytoniczny przeszkadza odmienności 
akronimów zakończonych w wymowie na samogłoskę (PLO, UPA, PCK -pe-ce-
ka, PKP - pe-ka-pe, SDRP - es-de-er-pe)24. 

Z kolei skrótowce akcentowane tak jak inne wyrazy polskie na sylabie przed-
ostatniej z reguły są odmienne, np.: Cebet, Dalmor, Eldom, Polbat, Polsat, 
poltel, sanepid, Techpan i in. 

Tendencję do odmieniania akronimów - tak żywą we współczesnej polsz-
czyżnie mówionej - należy traktować jako objaw zgodny z procesami morfolo-
gicznymi i znaczeniowymi języka. Jest to poza tym i wygodne, i zgodne z syste-
mem gramatycznym współczesnego literackiego języka polskiego 25. 

Składnia akronimów 

Skrótowce użyte w zdaniu powinny być dostosowane do obowiązujących 
w języku polskim ogólnych reguł składniowych. Tak więc musimy znać rodzaj gra-
matyczny i liczbę pojedyńczą lub mnogą akronimów właściwych, aby dopasować 
do nich formę przydawki i orzeczenia, tj. na zasadzie związku zgody, np.: 

- Warszawska GWP (Giełda Papierów Wartościowych) należy do FGPW 
(Federacji Giełd Papierów Wartościowych); 

- członkowie PAN-u zebrali się na Zgromadzeniu Ogólnym; 
- na SGPiS-ie studiował mój starszy brat, a ja studiuję na SGH; 
- odbyły się narady oddziałów wojewódzkich NOT-u. 
W zakresie związku zgody między akronimem a jego określeniami występują 

dwa rodzaje stosunków syntaktycznych: 
1. Akronim ma ten sam rodzaj gramatyczny i tę samą liczbę co wyraz podsta-

wowy (konstytutywny) zestawienia tworzącego nazwę pełną. Do tego podsta-
wowego wyrazu dostosowują swoje formy przydawka przymiotna i orzeczenie, np.: 

- NIK (Najwyższa Izba Kontroli) przeprowadziła kontrolę we wszystkich mini-
sterstwach; 

- PLO (Polskie Linie Oceaniczne) zakupiły trzy nowe statki. 
- PWN (Państwowe Wydawnictwo Naukowe) wydało w bieżącym roku nową 

edycję encyklopedii powszechnej; 
- RFN (Republika Federalna Niemiec) popiera starania Polski o przyjęcie do 

UE i NATO. 
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2. Abrewiatura staje się coraz bardziej jednolitym znakiem językowym, nieza-
leżnym od pełnej nazwy, która jest jej punktem wyjścia, tj. staje się skrótowcem 
zleksykalizowanym 36. Zacieranie się w naszej świadomości etymologii akro-
nimu pociąga za sobą usunięcie z kręgu naszej pamięci także rodzaju gramatycz-
nego rzeczownika podstawowego stanowiącego bazę składniową danej nazwy. 
Z czasem taki skrótowiec przyjmuje rodzaj i liczbę zgodnie ze swoim zakończe-
niem, a to z kolei decyduje o formie przydawki i orzeczenia, np.: 

- MON (mon - Ministerstwo Obrony Narodowej) postanowił, że ...; 
- MSZ (em-es-zet - Ministerstwo Spraw Zagranicznych) wysłał...; 
- PKO (pe-ka-o - Powszechna Kasa Oszczędności) ogłosiło konkurs ...; 
- PSL (pe-es-el - Polskie Stronnictwo Ludowe) obchodził... 
Jednak bardzo często zleksykalizowane skrótowce występują zamiennie z naz-

wą podstawową i wtedy mamy konstrukcje oboczne, np.: 
- NIK skontrolował wszystkie urzędy centralne - Najwyższa Izba Kontroli 

skontrolowała wszystkie urzędy centralne; 
- Kolejny PGR został zlikwidowany - Kolejne Państwowe Gospodarstwo Rolne 

zostało zlikwidowane; 
- Bogaty RFN zaczął wydalać azylantów - Bogata Republika Federalna Nie-

miec zaczęła wydalać azylantów. 
Nieodmienne akronimy literowe zakończone w wymowie na samogłoskę ak-

centowaną są na ogół traktowane jako rzeczowniki rodzaju nijakiego, np.: AC /a-
ce/ - AC już wygasło, BDT /be-de-te/ - BDT opracowało nowe projekty, CZD / 
ce-zet-de/ - CZD otrzymało nowa aparaturę, FPP /ef-pe-pe/ - FPP zorganizowało 
konferencję, MPT/em-pe-te/- MPT zakupiło nowoczesne wozy, MSW/em-es-wu/ 
- MSW zaprosiło na konferencję prasową, MPW /em-pe-wu/ - MPW zorga-
nizowało konferencję prasową, PBK /pe-be-ka/ - PBK przyjęło pracowników itd. 

W grupie akronimów literowych odnotowuje się niekiedy wahania w użyciu 
abrewiatur zleksykalizowanych, gdyż posługujący się skrótowcami nie wiedzą, 
jakiego są one rodzaju: męskiego, czy nijakiego, np.: 

- RPM /er-pe-em/ - RPM rozpoczęło nowe inwestycje i RPM rozpoczął nowe 
inwestycje; 

- SFL /es-ef-el/ - SFL wyprodukowało wiele filmów dla dzieci i SFL wypro-
dukował wiele filmów dla dzieci; 

- Nasze TKR/te-ka-er/zaprosiło na spotkanie i Nasz TKR zaprosił na spotkanie; 
- ZBP /zet-be-pe/ skupiło większość banków i ZBP skupił większość banków; 
- OPZZ /o-pe-zet-zet/ zorganizowało demonstrację i OPZZ zorganizował 

demonstrację; 
- PSS /pe-es-es/ uchwaliło nowy statut i PSS uchwalił nowy statut27. 
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Jak oceniać akronimy? Jak traktować ich poprawność? 

Skrótowce, szczególnie w ostatnich latach, powstają masowo, żywiołowo i na 
ogół w sposób niekontrolowany. Ich ekspansji szczególnie w języku biznesu nie 
da się chyba zahamować. Nie należy także zapominać o tym, że oceniając popraw-
ność akronimów, bierzemy pod uwagę nie tylko kryteria słowotwórcze, ale także 
estetyczne i stylistyczne. Tak więc wychodząc z purystycznego punktu widzenia 
względy stylistyczne przemawiają przeciwko abrewiaturom, które składają 
się z elementów należących do różnych warstw słownictwa, np. rodzimego 
i obcego, potocznego i uroczystego, konkretnego i abstrakcyjnego. Już w 1931 r. 
M. Szukiewicz potępiał używanie akronimów w języku polskim 28. Także Z. Kle-
mensiewicz przed wojną omawiając nazwy handlowe typu Pierzeksport 
i Pierzpuch twierdził, że są one „nieznośne dla ucha polskiego" 29. Zdaniem tego 
wybitnego językoznawcy również „odrażające dla polskiego poczucia języ-
kowego" są skrótowce z członem „pol" (=polski), typu: Kiszkopol, Polruch, Ta-
niopol, Ubiorpol, Zegarpol, bowiem tutaj „jakby na urągowisko podkreśla się pol-
skość z pogwałceniem polszczyzny" 30. Tymczasem wracamy obecnie do tej złej 
tradycji. W mojej kartotece jest około 3000 skrótowców, wyekscerpowanych 
w ciągu ostatnich sześciu lat z różnych materiałów, w których morfem „Pol-", czy 
„-pol", jest lokowany bądź na początku, bądź na końcu danego akronimu. Mamy 
wśród nich nazwy firm, różnych spółek, agencji, central, spółdzielni pracy, skle-
pów, hurtowni, holdingów, wystaw, przedsiębiorstw, szkół języków obcych, wy-
robów itp. Por. np. z jednej strony Agpol, Ajpol, Amepol, Andropol, Animapol, 
Annpol, Apipol, Armapol, Auspol, Baxpol, Bielpol, Biopol, Bemapol, Berpol, 
Bestopol, Borpol, Budopol, Canampol, Cinapol, Corpol, Cukropol, Cyklopol, 
Czarpol, Dampol, Danpol, Darpol, Deltapol, Drobpol, Elkopol, Elpol, Empol, 
Energopol, Erapol, Ewpol, Fabripol, Ferpol, Frampol, Franpol, Fructopol, Gaspol, 
Gastropol, Geopol, Grafpol, Granpol,Handlopol, Haspol, Hejapol, Holandpol, 
Holpol, Igloopol, Indopol, Inspol, Jankpol, Jumpol, Jugopol, Kanpol, Keypol, 
Legpol, Lemapol, Lemarpol,Marcpol, Marpol, Mikpol, Mokpol, Nescopol, Olopol, 
Omnipol Pekpol, Rempol,Rolpol, Sannopol,Siarkopol, Silpol, Simpol, Spedpol, 
Taspol, Terpol, Tompol, Transpol, Unikop, Vipol, Vitropol, Wtórpol itd., zaś 
z drugiej strony: Polagra, Połam, Polcar, Polbut, PoIdrob,Polfer, Polfilm, Polfryz, 
Polgaz, Poljazz, Polkat, Polkolor, Polmo, Polmusic, Polnag, Polnam,Polnippon, 
Polservice, Polspining, Polsport, Poltel, Polton, Poltrans, Poltrade, Polvita itd. 

Także nazwy, powstających jak grzyby po deszczu, różnego rodzaju firm, 
spółek i przedsiębiorstw eksportowych, importowych czy też importowo-ekspor-
towych przybierają postać skrótowców z elementami -ex, -imex czy -impex, np.: 
Batex, Bumex, Hortex, Kolmex, Kompex, Kopex, Metronex, Mex, Minex, Polcomex, 
Promex, Rybex; Animex, Budimex, Polimex, Torimex, Rolimpex, Skorimex, itp. 

Mimo iż w dwudziestoleciu międzywojennym przepowiadano im krótki 
żywot, mimo że dziś jeszcze mają wielu przeciwników, akronimy stanowią już 
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trwały element języka polskiego. Nie są jakąś naroślą na jego organiżmie, są sto-
sunkowo młodą, ale niezmiernie żywotną komórką. Wchodzą nie tylko do języ-
ka potocznego, urzędowo-kancelaryjnego czy tekstów prasowych i publicy-
stycznych. Używają ich pisarze, poeci i dramaturdzy. Szczególnie dużo jest 
akronimów w stylu publicystycznym, a także naukowym. 

Skrótowce są modne. Moda na akronimy trwa już prawie wiek. Wiek XX okreś-
la się mianem „ery akronimów". Abrewiatury są obecnie faktami kulturowymi, 
których można nie lubić, ale które trzeba jednak zaakceptować, gdyż są niezbędne 
w wielu dziedzinach współczesnej cywilizacji - w nauce i technice, w gospodarce, 
w życiu publicznym, w mediach, w marketingu i reklamie. Tak więc, jeśli stały się 
akronimy składnikiem naszej rzeczywistości i skoro nie można się bez nich obyć, 
to starajmy się używać ich poprawnie, zgodnie z obowiązującymi w języku pol-
skim zasadami. Umiejętne korzystanie ze skrótowców przy stałej trosce o to, by 
nie osłabiały komunikatywnej funkcji tekstu i nie zaciemniały komunikacji, może 
się przyczynić do pogodzenia dwóch pozornie sprzecznych tendencji: tendencji 
do ekonomii językowej i tendencji do precyzji i klarowności wypowiedzi. 

Struktura i funkcja akronimów przeciwstawia się strukturze oraz funkcji skró-
towców grupowych i mieszanych. Akronimy charakteryzują się maksymalnym 
stopniem ucięcia, ponieważ tworów typu AK, AL, KE, LO, MO, SB, UB, UG, UJ, 
UW i in. nie da się już dalej skracać, gdyż stanowią kres takich możliwości. W 
związku z tym nie pełnią one funkcji informacyjnej i nie są jednoznaczne 
z korelatami. Ich mechaniczność, i szeregowość odzwierciedlająca szablon języ-
kowy czyni je potencjalnymi środkami słowotwórczymi językowego oddzia-
ływania propagandownego 3I. Akronimy tego typu żyją tak długo, jak długo są 
aktualne ich korelaty /wyrażenia podstawowe/. Bogusław Kreja nazywa je skró-
towcami mechanicznymi32. 

Grupowce zaś i abrewiatury mieszane cechuje minimalny stopień ucięcia, 
umożliwiający im pełnienie funkcji informacyjnej. Są one skrótowcami stylizo-
wanymi, tj. konstruowanymi już od samego początku mniej lub bardziej nieza-
leżnie od korelatu, czyli od wyrażenia podstawowego. Na ogół stają się one znaka-
mi samodzielnymi, nie poddającymi się zmianom, które nie mogą mieć miejsca 
w odpowiadających im pełnych nazwach instytucji. Skrót „Cepelia" nie uległ zmia-
nie, choć oficjalna nazwa instytucji, od której pochodzi nie brzmi dziś, jak dawniej 
Centrala Przemysłu Ludowego i Artystycznego, lecz Związek Spółdzielni Przemy-
słu Ludowego i Artystycznego 33. 

Problematykę akronimów uczniowie zaczynają opanowywać w szkole podsta-
wowej. W podręczniku dla klasy VII, który ją zapoczątkowuje, dokładnemu 
opisowi gramatycznemu poddano ponad 60 abrewiatur różnych typów: ADM, 
AZS, BBWR, BGŻ, CBOS, ChRL, CUP, GOPR, GUS, KERM, KLD, KOR, KPN, ŁKS, 
MO, MON, MPK, MSW, MZK, NBP, NIK, NOT, ONZ, ORMO, PAP, PCK, PGR, 
PKO, PKP, PKS, PLO, PR, RPL, PSL, PTTK, RFN, RP, SKO, SLD, UD, URM, UW, 
USA, WSiP, WSS, ZBoWiD, ZChN, ZHP, ZURT, ZUS; Arged, baon, Cezas, dyon, 
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Pafawag, Pagart, Polsat, Torkat, Torwar, żelbet. Po wyczerpującym omówieniu 
danej problematyki, autorka podręcznika przestrzega uczniów następująco: 
„Przesada w posługiwaniu się skrótowcami może utrudnić zrozumienie wypow-
iedzi. Tylko niektóre skrótowce są powszechnie znane. Większość z nich jest 
zrozumiała jedynie w określonym środowisku" 

W świetle powyższego pilną sprawą staje się więc opracowanie w miarę moż-
liwości pełnego słownika polskich akronimów i skrótowców nie tylko tworzonych 
mechanicznie, lecz również i tych stylizowanych/konstruowanych/, z pełnym ich 
rozwinięciem, zaś w przypadku skrótowców stylizowanych - również z próbą 
zafiksowania etymologii, szczególnie w przypadku akronimów bardziej zagad-
kowych. Dopiero taka podstawa materiałowa pozwoli lepiej poznać dosyć bogatą, 
choć dla znacznej większości użytkowników zagadkową, morfologię skrótowców 
stylizowanych i akronimów 35. A to z kolei podniesie na wyższy jakościowo pułap 
stronę stylistyczną i poprawność gramatyczną wśród posługujących się tymi 
tworami językowymi, szczególnie wśród biznesmenów i handlowców, którzy 
bardzo często w sposób nieumiejętny i niepoprawny posługują się nimi. 

(opr. Stanisław Szadyko) 
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